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ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € 

ΦΙΛΤΡΑ  ΥΓΡΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ, ΕΡΜΗΤΙΚΑ  ΚΛΕΙΣΤΑ, 2ΠΛΗΣ  ΡΟΗΣ

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9 Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

Τα φίλτρα υγρής γραμμής,  της Ιταλικής εταιρείας REFRIGERA, 

προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε συστήματα κλιματισμού. 

Είναι σχεδιασμένα για να αφαιρούν την υγρασία, τα οξέα και τα στερεά σωματίδια 

που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη αστοχία εξαρτημάτων και επιβλαβείς 

χημικές αντιδράσεις. Αυτό επιτυγχάνεται ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της ροής του 

ψυκτικού υγρού καθώς τα φίλτρα διπλής ροής της REFRIGERA διαθέτουν ενσωματω-

μένη αντεπίστροφη βαλβίδα που διασφαλίζει ότι όλα τα σωματίδια θα παραμείνουν 

παγιδευμένα από τη στιγμή που θα συγκρατηθούν από το φίλτρο (κατάλληλα για 

εγκατάσταση σε αντλίες θερμότητας).

Τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, με χάλκινες κολλητές συνδέσεις

(κολλητά άκρα) ή με επινικελωμένα βιδωτά άκρα και τάπες και έχουν βαφή ανθεκτική

στη διάβρωση.  

Είναι εγγυημένα για την υψηλότερη απορρόφηση οξέος και νερού χάρις στο σφαιρικό 

διαμορφωμένο μοριακό κόσκινο (περιέχει και 20% ενεργοποιημένη αλουμίνα) που παρέχει

παρακράτηση μεγέθους μορίων ρύπου μεγαλύτερο από 10 μικρών από το βαθμό διήθησης. 

Τα φίλτρα κρατούν μια ελάχιστη αντίσταση ροής. 

Χρήση για όλα τα ψυκτικά υγρά κατηγορίας 2 (ακόμα και για R-410A). 

διπλής ροής,
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, UNI ISO 13445 chapt. 1 to 9 ISO 9001:2000, PED (97/23/EC), 

l Κατασκευασμένα σύμφωνα με τον κανονισμό PED (97/23/EC)

l Aσφαλής / Mέγιστη πίεση λειτουργίας: 52 bar

l Θερμοκρασία λειτουργίας: -4  o o0 C έως +150  C

l Εύκολη τοποθέτηση με ελάχιστη πτώση πίεσης
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

REF71.083.01.038

REF71.084.01.127

REF71.085.01.058
REF71.163.01.038
REF71.164.01.127
REF71.165.01.016
REF71.167.01.078

REF71.083.02.038
REF71.084.02.127
REF71.085.02.058
REF71.163.02.038
REF71.164.02.127
REF71.165.02.058


